
Deklaracja autora (autorów) utworu 

 

 

Tytuł utworu: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Autor (autorzy) utworu: ………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
1. Autor (autorzy) utworu stwierdza, że nadesłany artykuł jest oryginalny, nie był przesłany do publikacji  

w innych wydawnictwach i nie był do tej pory publikowany w innej formie niż abstrakt, krótkie doniesienie 

lub praca doktorska; 

 

2. Autor (autorzy) utworu zachowuje autorskie prawa osobiste do autorstwa utworu i do oznaczenia utworu 

swoją nazwą (swoim nazwiskiem); 

 

3. Autor (autorzy) z chwilą przekazania utworu bezpłatnie przenosi na Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża 

Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (PSW im. JPII w Białej Podlaskiej) autorskie prawa majątkowe – bez 

ograniczeń, w szczególności co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól 

eksploatacji:  

1) utrwalania w dowolny sposób i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy 

jakąkolwiek techniką (w tym: drukarską, zapisu magnetycznego oraz cyfrową),  

2) obrotu oryginałem lub kopiami,  

3) rozpowszechniania poprzez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym: poprzez wprowadzanie do pamięci komputera  

i umieszczanie w sieci internetowej); 

 

4. Autor (autorzy) utworu oświadcza, iż w chwili przenoszenia wspomnianych autorskich praw majątkowych 

będzie jedynym uprawnionym z tytułu, tychże autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że prawa te 

nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich; 

 

5. Autor (autorzy) utworu zaświadcza, że pisząc utwór nie naruszył praw autorskich osób trzecich wskazanych  

w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), 

a w wypadku zaistnienia naruszenia przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, iż osoby te nie będą 

dochodziły od PSW im. JPII w Białej Podlaskiej jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a w wypadku powstania  

z tego tytułu jakichkolwiek zobowiązań po stronie PSW im. JPII w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zwolnić 

PSW im. JPII w Białej Podlaskiej z tych zobowiązań, w szczególności poprzez zapłatę PSW im. JPII w Białej 

Podlaskiej kwoty odpowiadającej wysokości tych zobowiązań; 

 

6. Autor (autorzy) utworu zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa 

autorskie do projektów powstałych w wykonaniu umowy lub prawa do utworów zależnych do projektów 

przysługiwały osobom trzecim, autor (autorzy) utworu spowoduje, żeby wszelkie takie osoby trzecie 

niezwłocznie i bez wynagrodzenia przeniosły przysługujące im prawa na PSW im. JPII w Białej Podlaskiej lub 

na jego następców prawnych w zakresie opisanym w niniejszej umowie, jak i udzieliły PSW im. JPII w Białej 

Podlaskiej jak i jego następcom prawnym niezwłocznie i bez wynagrodzenia wszelkich upoważnień, zgód  

i zezwoleń na korzystanie z utworu. 

 

7. Autor (autorzy) utworu zobowiązuje się do niewykonywania pozostałych autorskich praw osobistych  

w stosunku do utworu i upoważnia PSW im. JPII w Białej Podlaskiej do wykonywania wszelkich innych 

osobistych praw autorskich do utworu, w tym do dokonywania przez PSW im. JPII w Białej Podlaskiej lub na 

jego zlecenie drobnej korekty redakcyjnej w utworze. Autor (autorzy) utworu wyraża przy tym zgodę, na 

udzielanie przez PSW im. JPII w Białej Podlaskiej osobom trzecim upoważnień do wykonywania wszelkich 

innych niż wymienione w umowie osobistych praw autorskich do projektu bez konieczności uzyskiwania 

zgody autora (autorów) utworu i bez konieczności uiszczania przez takie osoby trzecie jakiegokolwiek 

wynagrodzenia na rzecz autora (autorów) utworu. 

 

………….…………………………… 

………….…………………………… 

 (podpis Autora / Autorów) 


